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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета вивчення даної дисципліни полягає у формуванні фундаментальних 

знань з теорії та практики корпоративної  соціально - відповідальної поведінки її 
суб’єктів (інститутів). 

Основним завданням вивчення дисципліни є вивчення теоретичних положень 

і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері корпоратив-

ної соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства.  
В результаті вивчення курсу студент повинен: 
знати: 
- сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні корпоратив-

ної соціальної відповідальності;  
- особливості корпоративної соціальної відповідальності різних суб’єктів су-

спільного розвитку;  
- місце корпоративної соціальної відповідальності в управлінні організацією;  
- нормативно-правові засади розвитку корпоративної соціальної відповідаль-

ності; 
- моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних ти-

пів корпоративної культури; 
- критерії, показники та методику оцінювання корпоративної соціальної від-

повідальності;  
- особливості вияву корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в ук-

раїнських реаліях;  
- сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідаль-

ності роботодавців;  
- сутність, складові та пріоритети розвитку корпоративної соціально відпові-

дальної політики управління персоналом;  
- екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності та їх норма-

тивно-правове регулювання; 
- сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів соціа-

льної звітності. 
вміти: 
- формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальніс-

тю;  
- формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах со-

ціальної відповідальності; 
- формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності;  
- визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної 

відповідальності; 
- посилювати корпоративну соціальну відповідальність суб’єктів суспільного 

розвитку через соціальне партнерство; 
- здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності; 
- оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності; 
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- розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності. 
 
1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна від-

повідальність» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності 

та програмні результати навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спе-

ціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  
(http://mil.onaft.edu.ua/osvitno-profesijni-programi/ ) підготовки бакалаврів за спеці-

альністю 281 «Публічне управління та адміністрування»   
 
Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 
проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчан-

ня, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК6. Здатність працювати в команді.  
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних дже-

рел.  
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).  
Спеціальні компетентності: 

CК2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використан-

ня управлінських продуктів, послуг чи процесів.  
CК4. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень сучасні ІКТ.  
CК6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управ-

лінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та техноло-

гій.  
CК7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності. 
 CК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публіч-

ного управління та адміністрування. 
 CК11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в 

сфері публічного управління та адміністрування 
Програмні результати навчання: 

ПРН8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та 

реалізації управлінських рішень.  
ПРН16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціаль-

них досліджень у професійній діяльності.  
1.2. Міждисциплінарні зв’язки 

http://mil.onaft.edu.ua/osvitno-profesijni-programi/
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Попередні: «Соціологія», Наступні: «Основи публічного адміністрування», 
«Соціальна політика та сталий розвиток».  

1.3. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна  викладається на 1  курсі у 2 семестрі денної  та заоч-

ної форми навчання  
 Кількість кредитів ECTS – 4, годин – 120 
Аудиторні заняття, годин:  всього лекції практичні 

денна 40 20 20 
заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 104 
 
2. Зміст дисципліни 
2.1. Програма змістовних модулі 
Змістовний модуль 1 :  Теоретико - методичні аспекти навчальної дисципліни 

№ 

теми 
Зміст теми 

Денна 
Заочна 

1.  Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності  2 - 

2.  Теорія та організація управління в рамках корпоративної соціальної від-

повідальності  
2 

1 

3.  Моделі корпоративної соціальної відповідальності 2 1 

  Всього 6 2 

Змістовний модуль 2: Особливості корпоративної соціальної відповідальності  

1. Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середовищі. 

Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні. 2 
 
 
1 

2. Формування відносин з працівником на засадах корпоративної соціаль-

ної відповідальності. 2 
 
1 

3. Взаємодія бізнес – влада – товариство в рамках корпоративної соціаль-

ної відповідальності 2 
 
 
- 

4. Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною громадою 
2 

 
1 

5. Інформаційна політика в сфері корпоративної соціальної відповідально-

сті та соціальної звітності. 
2 

 
1 

6. Формування корпоративної культури організації як передумови заро-

дження корпоративної соціальної відповідальності 
2 

 
1 

7. Соціальна відповідальність зацікавлених сторін компанії 1 1 

8. Екологічна компонента соціальної відповідальності 1 - 

 Всього 14 6 

 Разом з дисципліни 20 8 

 
2.2. Перелік практичних робіт 

№  
з/п 

Назва практичних  роботи Денна Заочна 

1 Теоретичні основи корпоративної соціальної відповідальності  2  
2 Теорія та організація управління в рамках корпоративної соціальної 2 2 
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відповідальності  
3 Моделі корпоративної соціальної відповідальності 2 2 
4 Стратегія соціально відповідальної поведінки в ринковому середови-

щі. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Укра-

їні. 

2 - 

5 Формування відносин з працівником на засадах корпоративної соціа-

льної відповідальності. 
2 2 

6 Взаємодія бізнес – влада – товариство в рамках корпоративної соціа-

льної відповідальності 
2 2 

7 Соціально відповідальні відносини бізнесу з територіальною грома-

дою 
2 - 

8 Інформаційна політика в сфері корпоративної соціальної відповідаль-

ності та соціальної звітності. 
2 - 

9 Формування корпоративної культури організації як передумови заро-

дження корпоративної соціальної відповідальності 
2 - 

10 Соціальна відповідальність зацікавлених сторін компанії 
Екологічна компонента соціальної відповідальності 

2 - 

 Всього 20 8 
 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

теми 
Назва теми денна 

заочна  

1. Соціальна відповідальність ЗМІ: вплив на по-

ведінкові моделі в суспільстві.  
10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 
темою 

2. Соціальна відповідальність освіти та науки. 10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
3. Співпраця бізнесу і освіти. 10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
4. Соціальний аудит. 10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
5. Відповідальне ставлення до інвесторів та дотри-

мання принципів корпоративного управління.  
10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
6. Історичні аспекти залучення і розвитку громад: 

від патронату до соціальних інвестицій.  
10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
7. Вплив громади на роботу компаній та 

відповідальність компаній перед населенням. 
10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 

темою 
8. Міжнародний і український досвід впровадження 

принципів екологічної відповідальності організа-

цій 

10 13 Опрацювати ма-

теріал за даною 
темою 

 Всього 80 104  
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3. Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік 
Нарахування балів за виконання змістовних модулів  

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 
денна заочна 

min 
д/з 

max 
д/з 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні ба-

ли 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 
Змістовий модуль 1. Теоретико - методичні аспекти навчальної дисципліни 

Робота на лекціях 2/2,5 3/ 4,5 4 8 12 2 5 10 
Робота на практичних  заняттях 2/2,5 3/ 4,5 4 8 12 2 5 10 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
2/3,5 3/4 4 8 12 4 14 16 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
6 14 1 6 14 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у поточ-

ному семестрі  
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100  60 100 
Змістовий модуль 2. Особливості корпоративної соціальної відповідальності 
Робота на лекціях 2/ 2,5 3/ 4,5 4 8 12 2 5 10 
Робота на практичних  заняттях 2/ 2,5 3/ 4,5 3 6 9 2 5 10 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
2/3 3/ 4,5 4 8 12 4 12 16 

Виконання  індивідуальних за-

вдань 
8 17/14 1 8 17 1 8 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 
Модульний контроль у поточ-

ному семестрі  
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 
Можливість отримання додаткових балів 
Рейтинг за творчі здобутки 
студентів 0 10 - 0 10 - 0 10 

 
 

4. Інформаційні ресурси 
Базові (основні): 

1. Конспект лекцій з дисципліни "Соціальна відповідальність" [Електронний ресурс] : для 

магістрів спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 075 "Маркетинг", 076 

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", галузей знань 05 "Соціальні та по-

ведінкові науки" , 07 "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм навчання 

/ А. О. Соловей, Т. С. Ботіка, О. А. Мамроцька ; відп. за вип. А. О. Соловей ; Каф. 

соціології, філософії і права. — Одеса : ОНАХТ, 2021. — Електрон. текст. дані: 43 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1601143 

2. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Соціальна відповідальність" 

[Електронний ресурс] : для магістрів спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 

075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", галузей знань 05 

"Соціальні та поведінкові науки" , 07"Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1601143
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навчання / А. О. Соловей, Т. С. Ботіка, О. А. Мамроцька ; відп. за вип. А. О. Соловей ; 

Каф. соціології, філософії і права. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. текст. дані: 29 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.165658  

3. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Соціальна відповідальність" 

[Електронний ресурс] : для магістрів спец. 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткуван-

ня", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", галузей 

знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" , 07"Управління та адміністрування" ден. та 

заоч. форм навчання / А. О. Соловей, Т. С. Ботіка, О. А. Мамроцька ; відп. за вип. А. О. 

Соловей ; Каф. соціології, філософії та права. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. 

текст. дані: 29 с. https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-cnv.BibRecord.164936  
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